Navàs
emprèn!

PERSIANES
AMUNT
Ets una persona emprenedora
i busques un espai?
Vine, t’ajudem a fer-ho possible.

Volem revitalitzar el petit comerç
del municipi, afavorint la nova
implementació d’establiments
comercials, de serveis i de dinamització del teixit social i/o
cultural.

Consulta
les bases de
la subvenció
al revers

En què t’ajudem?
Et subvencionem una part del lloguer del local comercial buit de planta baixa
del municipi de Navàs que vulguis llogar.
Quin import et subvencionem?
Una quantitat de 2 €/m2 al mes amb un màxim de 90 €/mensuals durant període màxim de 12 mensualitats.
Quina documentació necessitaràs?
1 Instància individualitzada per a cada beneficiari que sol·licita la subvenció,
segons model normalitzat.
2 Un exemplar de l’escriptura de la constitució de la societat, si es tracta d’una
persona jurídica, una fotocòpia autentificada del DNI, si es tracta d’una persona física, i un exemplar dels estatuts aprovats per la junta general, si es
tracta d’una associació sense finalitat de lucre.
3 Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat bancària on
constin les dades bancàries del compte on es podrà transferir l’import de la
subvenció, segons model annex.
4 Contracte de lloguer del local o fotocòpia compulsada.
5 Documentació acreditativa dels m2 del local objecte de la subvenció.
6 Pla d’empresa on quedi reflectida la viabilitat del projecte. El pla d’empresa
serà revisat per l’Omple (Oficina de suport a l’emprenedoria, el cooperativisme i l’autoocupació a Navàs)
7 Model 036 de declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals o retenidors o qualsevol altra documentació oficial
que ho acrediti.
8 Declaració jurada acreditativa de les subvencions sol·licitades pel mateix
concepte dins el mateix exercici pressupostari o, si no existeixen, acreditativa de no haver percebut ni haver sol·licitat cap subvenció.
9 Declaració del representant legal de l’entitat de no trobar-se inhabilitat per
obtenir subvencions de les Administratives Públiques.
10 Declaració de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d’estar al corrent de
les seves obligacions amb la Seguretat Social i d’estar al corrent de tot tipus
d’obligacions fiscals amb l’Ajuntament.
ots fer la teva sol·licitud fins el dia 31 de desembre de 2018. Si tens qualsevol
dubte et pots dirigir a l’Omple Navàs i t’ajudarem!

93 820 48 05 @ omple@navas.cat

